
Styremøte Beitostølen Hytteforening 2.6.2021 
Til stede: Petter A. Knudsen., Erik Borch-Nielsen., Erik Garaas og Thomas Engen. 

   
1 Medlemsutvikling 

Det er pr 1.6.2021 registrert 572 medlemmer inkl. Sameiet Aasgarden Byggetrinn 1, 

som ble innmeldt i dag med 23 medlemmer. Det forventes å komme inn flere 

hyttesameier etter hvert som det gjennomføres årsmøter i løpet av 

sommerperioden. Beitogrenda Sameie med 24 hytter er trolig på vei inn i BHF. 

I BHF’s Budsjett for 2022 er det beregnet 600 medlemmer. 

Det jobbes videre med mulighet for etablering av et hyttevel i Markahøvda området. 

 

2 Årsmøte 7.8.2021 klokken 1700 på Hotell Radisson 

Innkalling og årsberetning samt regnskap sendes ut til alle medlemmer innen 

14.6.2021. 

Vi legger inn estimat for 2021 og Budsjett for 2022 i dokumentet. 

Revisjonsberetning leses opp på årsmøtet. 

Valgkomiteen vi sende ut forslag til nytt styre senere. 

Det lages et Power Point presentasjon til årsmøtet med utgangspunkt i den utsendte 

Innkallingen/Årsberetningen. 

 

3 Saker opp mot kommunen 

Følgende brev fra BHF overfor kommunen er lagt tilgjengelig på BHF’s nettside og 

facebookside: 

Regulering av Finntøpplie 

o Ref. brev av 26.1.2021 til ØSK 

o Ref. kommunestyrevedtak 29.4.2021 

o Ref. brev av 9.5.2021 til ØSK vedr. Finntøppvegen 

Regulering av Liahaugstølen 

o Ref. brev av 12.4.2021 til ØSK og Fomannnskapet 

o Ref. brev av 12.5.2021 til Framsyn Fritid AS og ØSK 

Regulering av Aasgarden 

o Ref. brev av 30.3.2021 til ØSK og Formannskapet 

Regulering av Logistikkhuset/parkeringshus i sentrum av Beitostølen 

o Reguleringsplan er lagt ut til orientering på BHF’s nettside 

Refleksjoner over Arealdelen – oppfølgning etter Samfunnsdelen 

o Ref. brev av 12.5.2021 til ØSK  

VVA handlingsprogram (ikke direkte relevant for Beitostølområdet) 

o Ref. vedtak i kommunestyret av 29.4.2021 

 

4 Løypeforeningen 

Styret i Løypeforeningen har ikke oppdatert sin nettside med styrereferat. 

Etableringen av Beitostølen Utvikling er fortsatt ikke formelt registret, og BHF vil 

følge opp saken overfor kommunen. BHF mener det er avgjørende at kommunen 



støtter opp om driften av Løypeforeningen. Antall frivillige hyttemedlemmer er 

fortsatt beskjedent i forholdet til potensialet på Beitostølen. 

Kontrakten med nåværende løypekjører går ut etter denne sesongen. 

BHF tar opp drift og utviklingsplan for Løypeforeningen på samarbeidsmøtet med 

kommunen den 4.10.2021. 

BHF følger også opp saken overfor Bjarne Budal i Beitostølen Utvikling. 

 

5 BYA % regulering 

Stakkstølie Syd hytteforenings har søkt ØSK om regulering fra 12 til 15% BYA. 

ØSK ved Planavdelingen har svart at kommunen for tiden jobber med Arealdelen som 

vil legge føringer for en felles BYA% i kommunen. 

Gamle felt vil derfor trolig kunne reguleres opp til 15-16% BYA i løpet av 2022. 

 

6 Markedsføring  

Styret i BHF vil vurdere å gjennomføre en markedsundersøkelse blant eksisterende 

og potensielle hytteeiere/deltidsinnbyggere i 2022. Dette legges inn i Budsjett 2022. 

BHF vil ta kontakt med ØSK om saken, for å kunne se på mulighet for en felles 

undersøkelse. 

I verving av potensielle medlemmer brukes oppdatert versjon av vår BHF flyer. 

 

7 Kartlegging av naturtyper 

Miljøverndirektoratet vil gjennom Statsforvalteren i Innlandet iverksette en 

kartlegging av naturtyper i bla. deler av Beitostølen. Dette er en del av et større 

prosjekt som vil gjennomføres i flere kommuner. 

For de områder som vil bli undersøkt har berørte hytteeier fått et brev fra 

Statsforvalterien i Innlandet av 21.4.2021. 

Det er totalt 111 ulike naturtyper som skal kartlegges, og dette omfatter både 

innmark og utmark. 

Dette arbeidet er viktig som bla. grunnlagsmateriale for utvikling av kommunens 

Arealdel. Spesielt mht. spørsmål knyttet til bevaring av LNF-områder og fjellgrenser. 

 

8 Møteplan 

Neste styremøte er den 6.8.2021 klokken 1800. 

 

 

 

Petter A. Knudsen 

Referent  


